
يهدي من يشاء إلى صراط  ((؛ وقوله:  ، واخلرب فيها مجلة هذه مجلة مكونة من مبتدأ وخرب )) واهللا يهدي ((

 (( ، فهي هداية كونية شرعية نعم ؟ اجلميع يهدي مبعىن يدل ويرشد وال مبعىن يدل و يدل ويوفق )) مستقيم

ممن يستحق اهلداية ألننا مادمنا قد قررنا أن  يعين ))  من يشاء ((وقوله:  )) يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

؛ فهو سبحانه وتعاىل أنه  ؛ إذا يهدي من يشاء إذا كان أهال للهداية كل شيء علق مبشيئة اهللا فإنه تابع حلكمته

))  (( اهللا أعلم حيث يجعل رسالتهجيعل الرسالة يف أهلها فإنه جيعل اهلداية يف أهلها كما قال اهللا تعاىل: 

الصراط يف اللغة العربية هو  )) الصراط المستقيم ((؛ وقوله:  يعلم حيث جيعل شريعته وتوفيقهكذلك هو 

؛ قالوا ألنه يبتلع سالكه كما أنك إذا بلعت  ؛ ومسي صراطا وقد يقال زراطا بالزاي ، طريق الواسع الطريق الواسع

؛ فالصراط هو  بالسرعة ميشون مسي صراطا؟ زرطها ألنه ملا كان واسعا يبتلع السالك  اللقمة بالسرعة أيش يقال

 ((؛ وجعل قوله:  ؛ وبعضهم قال الطريق الواسع املستقيم ألن املعرج ما حيصل فيه العبور بالسهولة الطريق الواسع

؛ وعلى كل حال فالصراط املستقيم الذي ذكره اهللا عزوجل بينه سبحانه وتعاىل يف سورة  صفة مؤكدة )) مستقيم

 هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينا ((: الفاحتة يف قوله

فهو الصراط الذي جيمع بني العلم واهلداية ؛ وإن شئت فقل بني اهلداية والرشد خبالف الطريق غري املستقيم  ))

القضاء كالمها متقارب   . د؛ أو حيرم فيه الرشد كطريق اليهو  ؛ كطريق النصارى الذي حيرم فيه السالك اهلدى

؛ ألنه سبحانه  ؛ كل هذه متقاربة متالزمة بعضها مع بعض حىت القضاء ينقسم إىل: قضاء شرعي وقضاء كوين

  ؛ والرضى والقبول . وتعاىل إذا قضى أذن أمر وإذنه حكم وأمره حكم فهي معىن متقاربة مثل الغضب والسخط

هذه  )) أم )) (( ... تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلأم حسبتم أن  ((مث قال اهللا تعاىل: 

نعم؛ الذي  منقطعة الشيخ :،  منقطعة الطالب :؟  ؛ ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة من حروف العطف

،  ؟ قال أمي ، صيب إن قلت حتب أباك وال أمك يقول منقطعة نسأله ويش الفرق بينهما وإال كان مثل الصيب

الشيخ   نعم الطالب :؟  ؛ فاآلن نشوف أنت قلت منقطعة ولو قلت حتب أمك وال أبوك قال أبوي يأخذ األخري



 الشيخ :مبعىن بل  الطالب :نعم فرق آخر؟  الشيخ :؛  املتصلة يذكر فيها املعادي الطالب : طيب ويش يصري؟ :

 ((؛ إذا الفرق بني املتصلة واملنقطعة من وجهني: املتصلة يذكر فيها املعادي؛ كقوله تعاىل:  واملتصلة مبعىن أو صح

؛ ثانيا: املنقطعة مبعىن بل، واملتصلة مبعىن  ؟ ال يذكر ا املعادي واملنقطعة )) سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم

قدر فيها مهزة بعدها مهزة االستفهام؛ أي: بل قالوا إا منقطعة ي )) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ((أو؛ هنا 

،  ؟ االنتقايل من الكالم إىل آخر؛ بل أحسبتم ؛ اإلضراب اإلبطايل أو االنتقايل هنا ؛ فهي إذا لإلضراب أحسبتم

؟ قال بعض النحويني: إن أن وما  ؛ ولكن أين مفعوهلا ؛ وعلى هذا فتنصب مفعولني أحسبتم مبعىن أظننتم

؛ وقال آخرون: بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد املفعول األول ويكو  سد املفعولنيدخلت عليه تسد م

؛ طيب إذا قلنا إن مفعوليها نسد مسدمها أن وما دخلت عليه فاألمر واضح ما حيتاج إىل  املفعول الثاين حمذوفا

التقدير: أم حسبتم ؟ يكون  تقدير شيء آخر؛ وإذا قلنا إن أن تسد مسد املفعول األول فكيف نقدر الثاين

 أم حسبتم ((اخلطاب يف قوله:  )) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ((مث قال:  . خولكم اجلنة واقعا ملا يعلم اهللاد

، وإىل من  ؟ إىل كل من يتوجه إليه اخلطاب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإىل الصحابة يعود إىل من ))

تقدم لنا مرارا أا يف اللغة: البستان كثري األشجار وأنه  )) الجنة (())  أن تدخلوا الجنة ((؛ وقوله:  بعدهم

مسي بذلك ألنه جين من كان فيه أي يسرته ويغطيه، وأن أصل هذه املادة اجليم والنون؛ أصلها االستتار ومنه مسي 

 )) فصدوا عن سبيل اهللاتخذوا أيمانهم جنة  ((ا املقاتل كقوله تعاىل:  عيتدر ، ومنه مسيت اجلنة اليت  اجلن

 ؛ (( )) من الجنة والناس ؛ (( )) اتخذوا أيمانهم جنة (( كلها موجودة يف القرآن   فعندنا: جنة وجنة وجنة

؛ طيب لكن هل نقول يف اجلنة اليت وعدها اهللا للمتقني إا  أما اجلنة فكثري )) وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا

؛ لكن  ؛ ألنك لو قلتها لكان فيها توهني ألمرها ووين لشأا م ال نقول هذا؟ قلنا لك البستان الكثري األشجار

إذا قلت هي اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا للمتقني فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 

 كثري األشجار  ؟ أيهما أعظم يف النفس أن تكون يف النفس مثل هذا الكالم ؟ أو أن تكون هي البستان بشر نعم



؟ يف ظننا أن األول أ ألنك إذا قلت هي البستان الكثرية األشجار قال هذا موجود روح إىل بستان فالن كثري 

؛ لكن إذا قلت الدار اليت أعدها اهللا للمتقني فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب  األشجار

نعم صحيح لكن  الشيخ :؟  رحيانالاجلنة غراس  هناك حديثشيخ  السائل : . بشر كان هذا أعظم يف النفوس

غراسها غري غراس هذه ألن كثري من الناس ما يتوهم عندما تقوهلا ببستان كثري األشجار إال ما يشاهد يف الدنيا 

 لما )) ((...  قبلكم مستهم البأساء والضراءولما يأتكم مثل الذين خلوا من  (( مث قال اهللا تعاىل:  . فقط

حذف الياء  الشيخ : حذف الياء الطالب : ؟ والدليل الشيخ :،  جزمت الطالب :؟  جزمت الفعل وال ال)) 

هل ملا هنا على معناها وعلى  )) ولما يأتكم مثل ((لو كان مل جيزم لقيل يأتيكم؛  )) ولما يأتكم ((،  نعم

 ؛ وقال آخرون: بل إا على ظاهرها مبعىن ملا ؟ قال بعض املعربني: إا مبعىن مل ؟ أو هي مبعىن مل يأتكم ظاهرها

، نعم إذا قلنا بلم ما دلت إال  طيب هل هناك فرق بني القولني؟ نعم ألصل إبقاء الكالم على ظاهره نعم؛ ألن ا

؛ لكن إذا قيل ملا يأتكم صار هذا  ، أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا على انتفاء ذلك الشيء

؟ لكن إذا سيق مساق  ؛ واملتوقع قد يقع وقد ال يقع أليس كذلك أجل أن يأ النفوس لوقوعه األمر متوقعا من

؛ وقد تقدم أنك إذا قلت: صرت إىل البلد ومل  ؛ وهذا الوجه أصح أا على ظاهرها املتوقع فإن النفوس تتهيأ له

البلد وملا أدخلها صرت قريبا  ؛ فهذا نفي للدخول لكن ما يتوقع أن تدخلها لكن إذا قلت: صرت إىل أدخلها

 مثلهم )) مستهم البأساء والضراء ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ((. قال:  منها ويتوقع دخولك منها

مثل الجنة التي  ((؛ يعين يكون مبعىن صفة مثل قوله تعاىل:  ؛ واملثل يطلق على الصفة ، أي صفة ما وقع هلم

 ((؛ وقوله:  أي صفة ما وقع م))  مثل الذين خلوا من قبلكم ((؛ إذا  قال صفتها كذا وكذا )) وعد المتقون

 مادامت خلوا مبعىن مضوا )) من قبلكم ((؛ فما فائدة قوله:  مبعىن مضوا )) خلوا (( )) الذين خلوا من قبلكم

وال تعثوا في  ((؛ كما يف قوله تعاىل:  ؛ والتوكيد قد يأيت باملعىن مع اختالف اللفظ ؟ نقول هذا من باب التوكيد

 ((؛ ومع ذلك جاء حاال من الواو فهو مؤكد يف فعله يف عامله؛ هذه  فإن اإلفساد هو العتو )) األرض مفسدين



مثل الذين خلوا  ((مث ملا كانت مثل مبهمة  )) خلوا من قبلكم ((من قبلكم مؤكدة لقوله:  )) خلو من قبلكم

مستهم املس كما ))  مستهم البأساء والضراء وزلزلوا (( ؟ بينه اهللا تعاىل بقوله: ما هذا املثل )) من قبلكم

 ((؛  مس ثوبه األرض وما أشبه ذلك ؛ نقول مسسته مثال بيدي نعم تعرفون هو مباشرة املباشرة يف الشيء

مثل الذين  (( الذي ذكر يف قوله: وهذه اجلملة استئنافية لبيان املثل يعين أصابتهم إصابة مباشرة نعم )) مستهم

 قالوا إا شدة الفقر )) البأساء ((؛  ثالثة أشياء))  مستهم البأساء والضراء وزلزلوا )) (( خلوا من قبلكم

 )) وزلزلوا ((؛  قالوا إا املرض واملصائب البدنية )) الضراء ((؛  مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد

نعم ))  زلزلوا ((؛  ، ويش بعد؟ والبدن، والنفس : يف املال باملخاوف والقلق فتكون اإلصابة هنا يف ثالثة مواضع

، زلزلوا باملخاوف والفنت العظيمة؛ أنظروا إىل قصة أصحاب  ؟ ال ؟ هل املراد زلزلت هلم األرض زلزلوا مباذا

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا  ((ل تعاىل: ، زلزلوا وفتنوا كما قا األخدود زلزلوا وال ال؟ نعم

؛ لكنها زلزلة القلوب مبا حيصل هلا  فالزلزلة هنا ليست زلزلة األرض))  فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

 ، حصل ذلك للمؤمنني يف غزوة اخلندق ؛ وقد حصل ذلك للمؤمنني بالشبهات والشهوات من املخاوف والفنت

؛ وذا نعرف أن قوله  وهو كذلك واقع نعم )) هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا ((؟  أتلوا اآلية؛ 

حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر  ((  . أن الصواب فيها إبقائها على ظاهرها))  ولما يأتكم (( تعاىل:

 وأما قراءة النصب فعلى إعماهلا رفع فعلى إلغاء حىت نعمقراءة ال قراءتان: يقول، ويقول؛ أما )) يقول ((يف  )) اهللا

امن ال تعمل إال يف املستقبل ؛ لكنها ال تعمل يا غ ؛ وقد سبق هل هي اليت تعمل بنفسها وإال عن مضمرة بعدها

هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا فكيف يصح أن  )) حتى يقول الرسول ((؛ هنا  إال يف املستقبل نعم

؟ قال املعربون: إنه نصب على حكاية احلال وإذا  ؟ انتبه كيف يصح أن ينصب وهو قد خال من قبلناينصب 

؛ فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأساء والضراء مستقبل  مستقبال بالنسبة هلا قدرنا حكاية حال املاضية صار يقول

مستقبل بالنسبة ملا سبقه لكن بالنسبة لنا  )) مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول ((وإال غري مستقبل؟ 



؛ وعلى هذا نقول إنه مستقبل بالنسبة ملا  غري مستقبل ألنه ماضي لكن باعتبار حكاية احلال يكون مستقبال

فهو على حكاية  )) حتى يقول ((؛ وأما على قراءة الرفع  ؛ لكن احلال الواقعة بالنسبة لنا كلها ماضية سبقه

؟ يعين أن اهللا تعاىل حيكي لنا ذلك وهو شيء مضى يعين حىت:  ش معىن حكاية احلال املاضية؛ وي احلال املاضية

؛ أما النصب فعلى  ، ويش بعد؟ الرفع ؛ فصار يف اآلية قراءتان: النصب إنه ليقول الرسول والذين معه إىل آخره

؛ وأما الثاين: فعلى  ى النصبعل )) حتى يقول ((تقدير حكاية احلال احلاضرة كأا حال حاضرة اآلن فنقول: 

؟ املراد به  من الرسول )) حتى يقول الرسول ((وقوله:  . حكاية احلال املاضية يعين كأن اهللا خيربنا عن هذا القول

متى نصر  ((؛ يعين: حىت يقول الرسول من هؤالء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء؛ قوله:  اجلنس

ولعدة معاين؛ فهنا هل هو لإلنكار؟  ستبطاء وللرجاء نعمهام وترد لالستنكار واالستبعاد واالمىت اسم استف )) اهللا

ويقولون متى هذا  (( ؟ طيب لإلنكار ويش مثاله الشيخ : ال الطالب :؟  لالستبعاد الشيخ :؛  ال الطالب :

؛  ميكن أن تكون لالستبعاد ؛ لكن هذه ال ميكن أن تكون لإلنكار وال هذا لإلنكار))  الوعد إن كنتم صادقين

لالستبطاء يعين أنه مستبطأ النصب ما هو مستبطأ وقوعها يعين هو مس لكن  ؟ قالوا لالستبطاء نعم طيب ملاذا

 فهم يريدون تنجيزه ) اللهم أنجز لي ما وعدتني (يريدون تعجيلها؛ كقول النيب عليه الصالة والسالم يف بدر: 

؛ وهذا يدل على شدة ما نزل م حىت إم يقولون هذا الدعاء  يعين يقول يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأجنزه لنا

دعاء امللفوف الطالب لإلغاثة مىت النصر مىت النصر مىت النصر يعين أنه يف شدة و لطلب هذا النصر من قوة 

؟ وال متعلقة  كلمة معه هل هي متعلقة بيقول  )) حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ((؛  األمر الذي أصام

؛ يعين  ؛ إذا قلنا يقول معه صار قوهلم مجيعا ؟ حىت يقولوا معه وإال حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه بآمنوا

 ؛ هل؛ صار معناها أن إميام إميان مسحوب مبعيتهم  : والذين آمنوا معه : مىت نصر اهللا؛ وإذا قلنا يقولون مجيعا

؛ وال يعين ذلك أنه  يعين ما هم آمنوا وختلوا عنه بل آمنوا معه فيكون داال على أم مؤمنون مصاحبون هلذا النيب

ال يفهم أم يقولون ال يقولون ألن العطف والذين يقتضي اشرتاك املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم الذي هو 



والذين آمنوا معه متى نصر  (( . )) يقول ((أقرب من تعلقه بقوله:  )) آمنوا ((؛ ولكن تعلقه بقوله:  القول

أال إن  ((؟ من اهللا يعين أن اهللا يقول:  هذا اجلواب من أين )) أال إن نصر اهللا قريب ((قال اهللا تعاىل:   )) اهللا

ا اآلن أن نصر اهللا ؟ أو أن اهللا خيربن ولكن هل إنه يقول ألولئك الذين قالوا مىت نصر اهللا )) نصر اهللا قريب

حىت تصل  )) مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ((؟ هو كونه خيربنا أن نصره قريب أبلغ يعين أن األمر  قريب

 أظن سبق لنا يف البخاري يف التفسري))  أال إن نصر اهللا قريب ((احلال م إىل هذا مع أن نصر اهللا قريب 

من كالم الرسل وأن املعىن ))  أال إن نصر اهللا قريب ((ل إن قوله: الكالم على هذا وقلنا إن بعض املفسرين يقو 

أال إن  ((الذين يقوله املؤمنون أن يكون الرسول يقول:  )) حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر اهللا ((

اآلية وتوفيق معناها والصواب  تيتولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب ألنه يقتضي تش )) نصر اهللا قريب

كان الناس أمة واحد فبعث ((   )) متى نصر اهللا ((أنه من كالم اهللا سبحانه وتعاىل وأن قول الرسول واملؤمنني 

كان الناس  ((يستفاد من اآلية الكرمية: أن دين اإلسالم هو الفطرة؛ لقوله: ,  )) اهللا النبيين مبشرين ومنذرين

ويستفاد من ذلك: احلكمة يف  . حيصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد دين اإلسالم فقبل أن )) أمة واحدة

ويستفاد من ذلك: أن  . )) فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ((إرسال الرسل وهو التبشري واإلنذار؛ لقوله: 

   , قال السفاريين يف عقيدته )) فعبث اهللا النبيين ((؛ لقوله:  ؛ وإمنا هي فضل من اهللا النبوة ال تنال بالكسب

         بالكسب والتهذيب والفتوة              وال تنال رتبة النبوة 

  األجل لمن يشاء من خلقه إلى األجل       فضل من المولى لكنها 

ألتباع ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أحق وصف يف التبشري إمنا هو  . فبعث اهللا النبيين )) ((والدليل هذا 

لدعام اآلن لكوم يقولون للداعية إىل النصرانية  وأما أخذ النصارى ـ قاتلهم اهللا ـ )) مبشرين ((؛ لقوله: الرسل

؛ وإال فاملسلمون املتبعون للرسل فهم أحق  ؛ فهذا عدوان وظلم منهم وغفلة ونوم من املسلمني يسمونه مبشرا



ويستفاد من  . ؛ طيب ؛ أما أولئك فإن أحق وصف هلم أن نقول هم منصرون أو مضللون الناس ذا الوصف

؟ ألن  ؟ كيف هذه اآلية الكرمية: أن الشرائع اليت جاءت ا الرسل تنقسم إىل أوامر والنواهي، من أين تؤخذ

: أن الكتب نازلة من عند ويستفاد من اآلية الكرمية . اإلنذار عن الوقوع يف املخالفة والبشارة ملن امتثل وأطاع

؛ ألنه إذا كانت الكتب من  ويستفاد منها: علو اهللا سبحانه وتعاىل . )) وأنزل معهم الكتاب ((اهللا؛ لقوله: 

ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: أن  . ؛ ألن النزول يكون من فوق إىل حتت عنده نازلة لزم أن يكون هو عاليا

وإال  )) ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ((؛ لقوله:  ية عند النزاعالواجب الرجوع إىل الكتب السماو 

؛ ألم  ويستفاد من اآلية أيضا رمحة اهللا عزوجل بالعباد حيث مل يكلهم إىل عقوهلم . لضاعت فائدة كتب املنزلة

أهوائهم لفسدت ولو اتبع الحق  ((وجل:  لو وكلوا إىل عقوهلم لفسدت السموات واألرض كما قال اهللا عز

؛ ولكن اهللا تعاىل بعث النبيني  كل إنسان يقول عقل عندي والصواب معي))  السموات واألرض ومن فيهن

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن اخلالف بني الناس كائن  . وأنزل معهم الكتاب ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

وال يزالون مختلفين إال من  ((ويدل هلذا قوله تعاىل:  نعم )) هبين الناس فيما اختلفوا في ((؛ لقوله:  ال حمالة

هو  ((وقوله تعاىل:  )) رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين

ولو ال هذا ما قامت الدنيا وال قام اجلهاد وال قام األمر باملعروف  )) الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن أولئك الذين اختلفوا يف الشرع   . ملنكر ومل  الصادق من الكاذب نعمي عن اوالنه

: أن  ويتفرع على هذه الفائدة )) وما اختلف الذين من قبله إال الذين أوتوه ((؛ لقوله:  كانوا قد أوتوا الكتاب

ويستفاد من  . وكان عليهم ملا أوتوا الكتاب أن ال خيتلفوا )) إال الذين أوتوه ((؛ لقوله:  احلجة قد قامت عليهم

اختالف أمتي  (ضعف احلديث الذي يروى عن النيب عليه الصالة والسالم:  هذه اآلية الكرمية: الرد أو بيان

وال  ((؛ واالختالف ليس برمحة وهلذا قال:  فإن هذا احلديث ال يصح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ) رحمة

نعم دخول اجلميع حتت عفو اهللا رمحة حيث إن اهللا عزوجل مل ينتقم من  )) ون مختلفين إال من رحم ربكيزال



املخطئ فاملختلفون تسعهم الرمحة إذا كانوا جمتهدين ألن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله 

الكرمية: أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا  ويستفاد من اآلية أجر) أم أن نقول إن ذلك إن اخلالف بني األمة فال .

اليهود الذين علموا احلق واختلفوا يف الرسول عليه الصالة  )) بغيا بينهم ((احلق أن فعلهم بغي وعدوان؛ لقوله: 

؛ وكذلك الذين أنزل اهللا عليهم القرآن  ؛ الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا والسالم منهم من آمن به ومنهم من كفر

ويستفاد من هذا: أن خمالف للحق  . قريش وغريهم فاختلفوا فيه فإن املخالفني فيه إمنا خالفوه بغيا وعدوانامن 

بعد أن يتبني له فهو باغ وإن قال أنا ال أريد البغي وال أريد العدوان نقول إنك باغي إذا تبني لك احلق فالواجب 

ه املناسبة أود أن ما رتب على وصف معني من األحكام ؛ وذ ؛ وإال فإنك باغ عليك أن تتبعه وأن ال ختالفه

؛ لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو  ؛ فإذا حصل البغي فهو بغي وإن مل ينوي الفاعل فإنه ال يشرتط فيه النية

، التشبه نفسه حصل نويت أم مل  ؟ نقول حصل التشبه لباس املشركني وقال أنا ما قصدت التشبه ماذا نقول له

فهو إذا هلذا ال يشرتط للتشبه قصد النية مادام أن الفاعل يعلم أن هذا من فعلهم أما إذا كان ال يعلم ؛ و  تنوي

فهدى اهللا الذين  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا عزوجل باملؤمنني . ما تشبه بهجيب أن يزيل علم 

: أنه جيب على املرء الذي هداه اهللا أن ال يعجب ومن فوائدها . )) آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

أيضا بأمره الكوين  )) بإذنه ((مث قال:  )) فهدى اهللا ((؛ لقوله:  ، وأن ال يظن أن ذلك من حوله وقوته بنفسه

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ؛ ولو ال ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أولئك القوم الذين ردوا احلق بغيا وعدوانا القدري

ومن  . )) فهدى اهللا الذين آمنوا ((؛ لقوله:  ؟ من اهللا اإلمياء إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل اهلداية من من

؛ من أين تؤخذ؟ ألن اهللا علق اهلداية  فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما قوي إميان العبد كان أقرب إىل إصابة احلق

فهدى اهللا الذين  ((؛  الوصف فكلما كان اإلنسان أقوى إميانا كان أقرب بإصابة احلقعلى اإلميان على هذا 

؛ وهلذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم أقرب إىل احلق ممن بعدهم ال يف تفسري القرآن وال يف  )) آمنوا لما اختلفوا

ألن هداية إىل احلق علقت باإلميان ؛  ؛ الصحابة أقرب الناس إىل احلق أحكام أفعال املكلفني وال يف العقائد أيضا



خير الناس قرني ثم الذين يلونهم  (والشك أن الصحابة أقوى الناس إميانا يقول الرسول عليه الصالة والسالم: 

وهلذا ذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا إىل أن قول الصحايب حجة ما مل خيالف النص فإن خالف )  ثم الذين يلونهم

 . إن خالفه صحايب آخر نظر يف الرتجيح أيهما أقرب إىل الصواب خيالف صحايب آخر، أو  النص فليس حبجة

 مره؛ ما هي صفة األذن، اإلذن نعميعين بأ))  بإذنه ((ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: إثبات صفة اإلذن؛ لقوله: 

 . )) بإذنه : ((وكذلك )) فهدى اهللا ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: إثبات األفعال االختيارية هللا . )) بإذنه ((

اهلداية ظاهرة يف أفعاهلم فإذا   أيضا نعم )) بإذنه ((و )) فهدى اهللا ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: الرد على القدرية

؛ وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن اهللا هو الذي  كان ذلك من فعل اهللا دل على أن اهللا هو الذي خلق أفعاهلم

يقولون إن العبد ال يتعلق فعله من اهللا يف حال من األحوال فهو الذي أراد فعله وهو الذي . والقدرية  شاء أفعاهلم

 لما اختلفوا فيه ((؛ لقوله:  ويستفاد منها: الرد على اجلربية أيضا . أوجد فعله استقالال عن اهللا سبحانه وتعاىل

؛ فهو حركات   اإلنسان جمرب على فعله،  فأضاف الفعل إىل من؟ إليهم واجلربية يقولون اإلنسان ما له فعل)) 

 نت اآلن تكتب غصبا عليك تكتب نعم؟ أ ، أغصان الشجرة باهلواء ما له يف اختيار أفهمتم كتحرك األغصان

ك، اآلن تضع الشريط املسجل غصبا علي ب لو تركت الكتابة غصبا عليك نعمجمرب على أنك تأخذ القلم وتكت

؛ والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل  جنون يف احلقيقةمذهب اجلربية وهو هذا  اآلن أنا أكلمكم غصبا علي نعم

ومن   . صفاتك خملوقة هللا أي نعم بغري مشيئة اهللا وال قدرته هذا أيضا نوع من اجلنون؛ أنت خملوق هللا عزوجل

. وعندي سؤال: هل  إثبات املشيئة )) واهللا يهدي من يشاء ((؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: إثبات املشيئة هللا

؛ ألن املشيئة قسم واحد: ما شاء اهللا كان  ما تنقسم الشيخ :،  ال ما تنقسم الطالب :املشيئة تنقسم كاإلرادة ؟ 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل ما سوى الشرع فهو  . ؛ وتتعلق فيما حيبه اهللا وما ال حيبه وما مل يشأ مل يكن

ويستفاد منها أيضا: أن الشرع ال ضيق فيه وال اعوجاج، وال  . )) مستقيم إلى صراط ((؛ لقوله:  طريق معوج

ويستفاد منها: اإلشارة إىل الطرق الثالث اليت ذكر ها اهللا تعاىل يف سورة  . ، ومستقيم ؛ ألنه صراط واسع تعب



أنعم اهللا عليهم: ؛ وطريق الضالني؛ الذين  ؛ وطريق املغضوب عليهم الفاحتة وهي: طريق الذين أنعم اهللا عليهم

؛ وهذا أعين القول بأن  ؛ والضالون: النصارى وأمثاهلم ؛ واملغضوب عليهم: اليهود وأمثاهلم هم الرسل وأتباعهم

؛ أما ملا بعث الرسول عليه الصالة  الضالني هم النصارى أمثاهلم قبل أن يبعث الرسول عليه الصالة والسالم

؛ ألن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى  من قسم اليهود والسالم وكذبوه صاروا من املغضوب عليهم

فكذبوه بعد أن علموا احلق وبعد ما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال األمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا 

ضوب ؛ لكن ملا بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من املغ فصاروا ضالني

أم  (( )) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ((مث قال اهللا تعاىل:   . عليهم

ذه األمة حيث يسليها مبا يستفاد من هذه اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل  ))...  حسبتم أن تدخلوا الجنة

اء يف السنة؛ فالرسول عليه الصالة والسالم ملا جاء ؛ وهكذا كما جاء يف القرآن ج ؟ نعم وقع بغريها وال ال

مه وعظمه أصحابه يشكون إليه يف مكة أخربهم بأن من كان قبلنا يوضع املنشار على رأسه وينصب به ما بني حل

 ؛ ويستفاد من اآلية الكرمية: أن اإلميان ليس بالتمين وال بالتحلي ؟ تثبيتا للمؤمنني . نعم مث ال يرده ذلك عن دينه

ويستفاد من اآلية الكرمية: حكمة اهللا عزوجل حيث يبتلي املؤمنني  .مؤمن أدخل اجلنة ال، البد من  ما تقول أنا

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم  ((مبثل هذه املصائب العظيمة ويش ألجله؟ امتحانا حىت يتبني 

؟ وال نعرف طيب العود إال  ناه بالنار وال الأظن ما ال نعرفه زيف الذهب إال أذب))  والصابرين ونبلوا أخباركم

،  ؛ فعليك يا أخي بالصرب قد تؤذى على دينك إذا أحرقناه بالنار أيضا ما يعرف املخلص إال باالمتحان واالبتالء

، أثبت وانظر إىل ما حصل ألويل العزم من الرسل  قد يستهزأ بك ورمبا تالحظ؛ ورمبا تراقب ولكن اصرب، واصدق

؛ الرسول عليه الصالة والسالم كان ساجدا هللا يف آمن بقعة على األرض ساجد ما آذى  الة والسالمعليهم الص

أحدا وال شيئا يف آمن بقعة على األرض وهو مسجد احلرام فيأيت طغاة البشر يأتون باألذى والقذر سال الناقة 

ساجدا ؛ يبقى   عليه إال أولوا العزم؛ هذا أمر عظيم يعين ما يصرب يضعونه عليه وهو ساجد عليه الصالة والسالم



نفسيا إال  ؛ أنا أعتقد أن اإلنسان حىت تأيت ابنته الصغرية فاطمة تزيله عن ظهره فيبقى القوم يضحكون ويقهقهون

وعلى األقل خيتفي بدينه؛ لكن اصرب واحتسب واعلم أنه مهما كان األمر غاية ما هنالك من عصمه اهللا فسيمل 

ومن الناس من يقول آمنا  ((الصرب يف اهللا عزوجل انتقلت من دار إىل أيش؟ إىل خري منها املوت وإذا مت على 

أن اهللا مع  (( ال تكن هكذا اصرب واحتسب واعلم بـ )) باهللا فإذا أوذي في اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا

وأن لك أقواما من إخوانك يركبون ما حيصل  )) أن اهللا مع الصابرين ((و )) الذين اتقوا والذين هم محسنون

   فرد وفرد وفرد و فرد كونوا أمةمنك وإذا صربت شجعتهم وصربم؛ وتعلمون أن األمة أفراد إذا صلح 


